
   
   
   
 
 

 

 

Energimyndighetens föreskrift om publicering och anmälan till Energimyndig-
heten av detaljförsäljares nyckeltal 
Dnr: 1185/002/2013 
Utfärdad: 4.3.2014 
Giltighetstid: Föreskriften träder i kraft den 4 mars 2014 och gäller tills vidare 
Författningsgrund: Elmarknadslagen (588/2013) 70 §  

 
Till detaljförsäljarna av el 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna föreskrift tillämpas på skyldigheten för detaljförsäljare av el att tillställa Energi-
myndigheten nyckeltal enligt 70 § 2 mom. i elmarknadslagen. 

2 § 

Anmälan av uppgifter om omfattningen av elförsäljningsverksamheten 

Detaljförsäljare av el ska meddela Energimyndigheten antalet eldriftsställen indelade i 
driftställsgrupper och den sammanlagda årsförbrukningen för de eldriftsställen där de-
taljförsäljaren var öppen elleverantör under kalenderårets sista dag.  

Eldriftsställena ska delas in i olika driftställsgrupper utifrån eldriftsställets årsförbruk-
ning. Detaljförsäljaren kan som ett eldriftsställes årsförbrukning välja antingen den fak-
tiska årsförbrukningen eller en uppskattning av årsförbrukningen. Vid indelningen av 
eldriftsställena i driftställsgrupper ska följande gruppindelning användas: 

Företags- och samfundskunder (momspliktiga) 

Användargrupp 1: eldriftsställets årsförbrukning mindre än 20 MWh 

Användargrupp 2: eldriftsställets årsförbrukning minst 20 MWh och mindre än 
500 MWh 

Användargrupp 3: eldriftsställets årsförbrukning minst 500 MWh och mindre 
än 2 000 MWh 

Användargrupp 4: eldriftsställets årsförbrukning minst 2 000 MWh och mindre 
än 20 000 MWh 

Användargrupp 5: eldriftsställets årsförbrukning minst 20 000 MWh och 
mindre än 70 000 MWh 
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Övriga kunder 

Användargrupp 6: eldriftsställets årsförbrukning mindre än 1 000 kWh 

Användargrupp 7: eldriftsställets årsförbrukning minst 1 000 kWh och mindre 
än 2 500 kWh 

Användargrupp 8: eldriftsställets årsförbrukning minst 2 500 kWh och mindre 
än 5 000 kWh 

Användargrupp 9: eldriftsställets årsförbrukning minst 5 000 kWh och mindre 
än 15 000 kWh 

Användargrupp 10: eldriftsställets årsförbrukning minst 15 000 kWh. 

3 § 

Anmälan av försäljningsmängderna i fråga om el som producerats med förny-
bara energikällor 

Detaljförsäljare av el ska meddela Energimyndigheten den mängd el producerad med 
förnybara energikällor som har sålts under föregående kalenderår, från vilken man har 
dragit av den försäljningsmängd el som har meddelats med hjälp av residualmixen som 
Energimyndigheten har publicerat och som har producerats med hjälp av förnybara 
energikällor. 

4 § 

Anmälan av antal elförsäljningsavtal 

Detaljförsäljare av el ska meddela Energimyndigheten antalet driftställen, indelade en-
ligt avtalstyp, för vilka ett elförsäljnings- eller totalleveransavtal som är giltigt under 
kalenderårets sista dag har ingåtts med konsumenter. Vid indelningen av försäljnings-
avtalen i avtalstyper ska följande gruppindelning användas: 

1. Avtal som gäller tills vidare, i vilka försäljningspriset på el inte är bundet till ett 
index (till exempel börspriset på el eller priset på ett derivatinstrument) 

2. Avtal som gäller tills vidare, i vilka försäljningspriset på el är bundet till ett index 
(till exempel börspriset på el eller priset på ett derivatinstrument) 

3. Tidsbundna avtal 

5 § 

Anmälan av uppgifter till Energimyndigheten 

Uppgifterna som avses i 2, 3 och 4 § i denna föreskrift ska lämnas in till Energimyndig-
heten i elektronisk form genom att uppgifterna matas in i Energimyndighetens prisin-
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formationssystem på internet. För att mata in informationen krävs det att Energimyn-
digheten har godkänt försäljaren som användare av systemet, att försäljaren har utsett 
en fysisk person som har rätt att mata in informationen och att denne har tillgång till 
de inloggningsuppgifter som behövs för att använda systemet.  

Uppgifterna som avses i 2, 3 och 4 § i denna föreskrift ska årligen lämnas in till Ener-
gimyndigheten före utgången av mars följande kalenderår. 

5 § 

Ikraftträdande 

Detta beslut träder i kraft den 4 mars 2014 

Uppgifterna som avses i 2, 3 och 4 § i denna föreskrift ska för första gången lämnas in 
till Energimyndigheten före den 31 mars 2015, då i fråga om år 2014. 

 

 

 

Överdirektör 
  
 
 

Riku Huttunen 

Jurist 
 

Sari Broman 

 

Föreskriften kan fås hos Energimyndigheten, på adressen: 

Energimyndigheten 
Fågelviksgränden 4 
00530 Helsingfors 
telefon: 029 5050 000 

 
 


